গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার
ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণায়
www.most.gov.bd
সেফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেনে চার্টায)
১. তবন ও তভন
রুকল্প (Vision): ববজ্ঞানমনস্ক জাবত
অতবরক্ষ (Mission): ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববয়ক গদবণা, প্রযুবি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রচার, প্রার এবাং ফ প্রদয়াদগর মাধ্যদম দেল ও জাবতর াববিক
আথি-ামাবজক মৃবি অজিদন ায়তা প্রোন
২. প্রতিশ্রুি সেফােভূহ
২.১) নাগতযক সেফা
ক্রভ
সেফায নাভ
(১)
১

২

সেফা প্রদান দ্ধতি

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র সেফায ভূরয এফং
সেফা প্রদাজনয
দাতয়ত্বপ্রাি কভট কিটা
এফং প্রাতিস্থান
তযজাধ দ্ধতি
েভয়েীভা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও ইজভইর)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
গদবণা অনুোন
ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র নীবতমাা অনুযায়ী বনধ্িাবরত ১,০০০/- (এক
ক আনুষ্ঠাবনকতার ড. দমা: দগাাম দমাস্তফা
ওদয়বাইট, দনাটি ফরম
াজার টাকা
পর
উপবচব
দবাডি ও পবিকার
মাি);
৫ কাযিবেব
দফান: ৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৯
প্রাবিস্থান: ওদয়বাইট,
মাধ্যদম প্রকাল;
কযাল আকাদর
ই-দমই:section9@most.gov.bd
অবধ্লাখা/লাখা-৯, ভবন নাং
কবমটি কতৃি ক
আদবেনপি যাচাই- ৬, ১০ম তা, বাাংাদেল
বচবায়, ঢাকা
বাছাই; গদবণা
প্রকল্প বনবিাচন,
ওদয়বাইদট প্রকাল
ও অনুোন প্রোন
জাতীয় ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র নীবতমাা অনুযায়ী
ববনামূদয
ক আনুষ্ঠাবনকতার এদকএম তাদরক
উপবচব
(N S T ) দফদাবলপ প্রোন ওদয়বাইট, দনাটি বনধ্িাবরত ফরম
পর

৩

৪

দবাডি ও পবিকার
প্রাবিস্থান: ওদয়বাইট,
মাধ্যদম প্রকাল;
অবধ্লাখা/লাখা-১২, ভবন নাং
কবমটি কতৃি ক
আদবেনপি যাচাই- ৬, ১০ম তা, বাাংাদেল
বাছাই; বাছাইকৃ ত বচবায়, ঢাকা
আদবেনকারীদের
াক্ষাৎকার গ্রণ;
দফদা বনবিাচন ,
ওদয়বাইদট প্রকাল
ও দফদাবলপ প্রোন
প্রযুবি উদ্ভাবন, গদবণা ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র নীবতমাা অনুযায়ী
ববনামূদয
ও উন্নয়নমূক (R &D ) ওদয়বাইট, দনাটি বনধ্িাবরত ফরম
প্রকদল্প অনুোন প্রোন
দবাডি ও পবিকার
প্রাবিস্থান: ওদয়বাইট,
মাধ্যদম প্রকাল;
অবধ্লাখা/লাখা-১২, ভবন নাং
কবমটি কতৃি ক
আদবেনপি যাচাই- ৬, ১০ম তা, বাাংাদেল
বচবায়, ঢাকা
বাছাই; প্রকল্প
বনবিাচন, ওদয়বাইদট
প্রকাল ও অনুোন
প্রোন
তথয অবমুিকরণ
বযবি/উপযুি
তথয অবমুিকরণ
দবাদভদে মূয
নীবতমাা ২০১৫-এর
কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম নীবতমাায় াংযুি বনধ্িাবরত আাো তথয
আওতায় তথয প্রোন
আদবেন পাওয়ার ফরম (পবরবলষ্ট ৭-৯)
অবমুিকরণ
পর তথয
প্রাবিস্থান: ওদয়বাইট
নীবতমাার
অবমুিকরণ
পবরবলষ্ট ১০
নীবতমাা ২০১৫
দ্রষ্টবয

৫ কাযিবেব

দফান: ৮৮-০২-৯৫৫৯৯৩১
ই-দমই:section12@most.gov.bd

ক আনুষ্ঠাবনকতার
পর
৫ কাযিবেব

দবাদভদে তথয
অবমুিকরণ
নীবতমাা অনুযাবয়:
১) অনুদরাধ্ প্রাবির
পর ২০ কাযিবেব
২) ৩য় পক্ষ জবিত

দমাোঃ আবছর উদ্দীন রোর

উপবচব
দফান: ৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩,
দমাবা: ০১৫৫০১৫১১৭০

ই-দমইোঃ section2@most.gov.bd

অনুরদণ যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর তথয প্রোন
করা য়।

৫

৬

মাামা (দষ্টলনারী,
ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র ববজ্ঞবি অনুযায়ী বনধ্িাবরত
কবিউটার ামগ্রী,গাবিওদয়বাইট, দনাটি ফরদম আদবেন ও াংবিষ্ট
অনযানয দ্রবযাবে) ক্রয়
দবাডি, বচবাদয়র ডকুদমন্ট
দগট ও পবিকার
মাধ্যদম প্রকাল;
বযবি/উপযুি
কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম
প্রািআদবেন কবমটি
কতৃি ক যাচাই-বাছাই;
দনাটি অব
অযাওয়াডি
পুরাতন অদকদজা মাামা ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র ববজ্ঞবি অনুযায়ী বনধ্িাবরত
বনাদম ববক্রয়
ওদয়বাইট, দনাটি ফরদম আদবেন ও াংবিষ্ট
দবাডি, বচবাদয়র ডকুদমন্ট
দগট ও পবিকার
মাধ্যদম প্রকাল;
বযবি/উপযুি
কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম

বনধ্িাবরত মূদয;
দপ-অডিার /দচক

থাকদ অনুদরাধ্
প্রাবির পর ৩০
কাযিবেব
৩) অপারগতার
কারণ ১০ কাযিবেব
৪) মজুেকৃ ত তদথযর
মূয অববতকরণ
৫ কাযিবেব
২৮ কাযিবেব
দমাোঃ আব্দু াাম
কারী বচব
দফানোঃ ৮৮-০২-৯৫১১০৫৩
ই-দমই:section4@most.gov.bd

বনধ্িাবরত মূদয; ১৫ কাযিবেব
চাাদনর মাধ্যদম

প্রািআদবেন কবমটি
কতৃি ক যাচাই-বাছাই;
দনাটি অব
অযাওয়াডি
২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সেফা:
ক্রভ

সেফায নাভ

সেফা প্রদান দ্ধতি

১

২

৩

১ াংস্থামূদর গাবির
বিকার প্রোন

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র সেফায ভূরয
এফং প্রাতিস্থান
এফং তযজাধ
দ্ধতি
৪

৫

বযবি/উপযুি কতৃি পদক্ষর ১) যথাযথ কতৃি পদক্ষর
ববনামূদয
মাধ্যদম আদবেন পাওয়ার ুপাবরল
পর বচবায় প্রদবল
২) বনধ্িাবরত ফরদম
নীবতমাা-২০১৪ অনুরদণ আদবেন
যথাযথ কতৃি পদক্ষর
৩) বযবারকারী কমিকতি ার
অনুদমােন গ্রণ কদর
বচবাদয় প্রদবল পাদর
পা ইুয করা য়
ফদটাকবপ
৪) চাদকর ড্রাইবভাং
াইদদের তযাবয়ত কবপ
৫) চাদকর জাতীয়
পবরচয়পদির ফদটাকবপ
৬) যানবাদনর ব্লু বুকএর তযাবয়ত কবপ

সেফা প্রদাজনয
েভয়েীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভট কিটা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও
ইজভইর)

৬

৭

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়
কতৃি ক ম্মবত
পাওয়ার পর ৩
কাযিবেব

দমাোঃ আব্দু াাম
কারী বচব
দফানোঃ ৮৮-০২-৯৫১১০৫৩
ই-দমই: section4@most.gov.bd

২ াংস্থামূদর
কমিকতি া/কমিচারীগদণর
বচবাদয় প্রদবলপি
প্রোন

বযবি/উপযুি কতৃি পদক্ষর ১) স্থায়ী পা
ববনামূদয
মাধ্যদম আদবেন পাওয়ার ক) যথাযথ কতৃি পদক্ষর
পর বচবায় প্রদবল
প্রস্তাব
নীবতমাা-২০১৪ অনুরদণ খ) দযাগোনপদির পৃষ্ঠাঙ্কন
যথাযথ কতৃি পদক্ষর
কবপ
অনুদমােন গ্রণ কদর
গ) ১ কবপ পাদপাটি
পা ইুয করা য়।
াইদজর রবঙন ছবব
(াো বযাকগ্রাউন্ড)
২) অস্থায়ী পা
ক) বনধ্িাবরত ফরদম
আদবেন
খ) বযবি/প্রবতষ্ঠাদনর
অনুদরাধ্পি
গ) ১ কবপ পাদপাটি
াইদজর রবঙন ছবব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়
কতৃি ক ম্মবত
পাওয়ার পর ৩
কাযিবেব

৩ ববোঃবাাংাদেল অবজিত
ছু টি

বযবি/উপযুি কতৃি পদক্ষর
মাধ্যদমআদবেন পাওয়ার
পর
(ক) বনধ্িাবরত ছু টি
বববধ্মাা, ১৯৫৯
অনুযায়ী বনস্পবি কদর
রকাবর আদেল জাবর
করা য়।
(খ) রকার কতৃি ক মদয়
মদয় জাবরকৃ ত ববদেল
ভ্রমদণর অনুমবত ও
আনুাংবগক বনদেি লনা
অনুরণীয়।

১) াো কাগদজ
ববনামূদয
আদবেনপি
২) বনধ্িাবরত ফরদম
(বাাংাদেল ফরম নাং২৩৯৫) প্রধ্ান বাবরক্ষণ
কমিকতি া কতৃি ক প্রেি ছু টি
প্রাপযতার প্রবতদবেন
(দগদজদটড কমিকতি াদের
দক্ষদি)
৩) বাবরক্ষণ কমিকতি া,
াংবিষ্ট াংস্থা কতৃি ক প্রেি
ছু টি প্রাপযতার প্রতযয়নপি
(নন দগদজদটড
কমিচারীদের দক্ষদি),
প্রাবিস্থান: বাব রক্ষণ
কমিকতি ার কাযিায়
৪) বযবিগত কারদণ
রকাবর/ায়ত্বলাবত
াংস্থার কমিকতি াদের
ববদেল ভ্রমদণর
আদবেনপি (প্রাবিস্থান:
াংবিষ্ট অবধ্লাখা/লাখা)

৫ কাযিবেব
বাাংাদেল পরমাণু লবি কবমলন:
এ. দক. এম. াবফজুর রমান

যুগ্মবচব
অবধ্লাখা-৬
দফান: ৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩,
দমাবা: ০১৭৫৩৯০৪৫৩৪

ই-দমই: section6@most.gov.bd
বাাংাদেল ববজ্ঞান ও বলল্প
গদবণা পবরে:
ড. দমাোঃ ইউনু আী প্রামাবণক
যুগ্মবচব

অবধ্লাখা-৫
দফান: ৮৮-০২-৯৫৪০৩৪৮,
দমাবা: ০১৭১২৭৭২১৯২
ই-দমই:section5@most.gov.bd

৪ উচ্চবলক্ষার জনয দপ্রণ

৫ বদয়ন

বযবি/উপযুি কতৃি পদক্ষর ১) বচব বরাবর
ববনামূদয
মাধ্যদম আদবেন পাওয়ার আদবেনপি
পর যথাযথ কতৃি পদক্ষর ২) াংবিষ্ট ববশ্বববেযাদয়র
অনুদমােন গ্রণ কদর
অফার দটার
রকাবর আদেল জাবর
৩) পূণি অথিায়দনর
করা য়।
বনশ্চয়তার প্রমানক
৪) কতৃি পদক্ষর ুপাবরল

৫ কাযিবেব

বযবি/উপযুি কতৃি পদক্ষর ১) বচব বরাবর
মাধ্যদম আদবেন পাওয়ার আদবেনপি
পর যথাযথ কতৃি পদক্ষর ২) প্রতযালী প্রবতষ্ঠাদনর
অনুদমােন গ্রণ কদর
অফার দটার
রকাবর আদেল জাবর
৩) দমাট চাকুরীকা
করা য়।
৪) কতৃি পদক্ষর ুপাবরল

৫ কাযিবেব

ববনামূদয

বঙ্গবন্ধু দলখ মুবজবুর রমান
নদভাবথদয়টার:
রওলন আরা দবগম
যুগ্মবচব
অবধ্লাখা-১১
দফান: ৮৮-০২-৯৫৫৫০০৯
দমাবা: ০১৭১৫৬১৬৯৯৫
ই:দমই-section11@most.gov.bd

বাাংাদেল নযালনা াদয়বন্টবফক
এন্ড দটকবনকযা ডকুদমদন্টলন
দন্টার,
জাতীয় ববজ্ঞান ও প্রযুবি

৬ নতু ন পে ৃজন

উপযুি কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম ১) জনপ্রলান মন্ত্রণাদয়র ববনামূদয
আদবেন পাওয়ার পর
বনধ্িাবরত ফরদম
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
েির/অবধ্েিদরর প্রস্তাব
অনুরদণ জনপ্রলান
২) অনুদমাবেত াাংগঠবনক
মন্ত্রণায় ও অথিববভাদগর কাঠাদমার কবপ
ম্মবত গ্রণ করার পর ৩) আবথিক াংদি
প্রস্তাববত পদের দবতন
দস্ক অথি ববভাদগর
বাস্তবায়ন অনুববভাগ
দত যাচাই করা য়।
প্রলাবনক উন্নয়ন
কবমটির ুপাবরদলর
বভবিদত প্রদযাজযদক্ষদি
মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর েয়
অনুদমােনক্রদম রকাবর
মঞ্জুবর আদেল জাবর করা
য়।

জনপ্রলান
জােুঘর:
দমাোঃ আোঃ কুদ্দু দেওয়ান
মন্ত্রণায়,
উপবচব
অথি ববভাগ,
অবধ্লাখা-৭
বচব কবমটি ও
মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর দফান: ৮৮-০২-৯৫১৪৯৯৪
দমাবা: ০১৭১৭০৬১৪৩৮
অনুদমােন
ই-দমই:section7@most.gov.bd
(প্রদযাজযদক্ষদি) প্রাবির
পর ১৫ কাযিবেব বাাংাদেল পরমাণু লবি বনয়ন্ত্রণ
কতৃি পক্ষ, বাাংাদেল ওলাদনাগ্রাবফক
বরাচি ইনবিটিউট:
দমা :আবেুছ াাম
উপবচব
দফান :৮৮-০২-৯৫৫৫০১১
দমাবা: ০১৫৫২৩৭৬৬৯০
ই:দমই- section3@most.gov.bd

নযালনা ইনবিটিউট অব

৭ পে াংরক্ষণ

উপযুি কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম ১) জনপ্রলান মন্ত্রণায় ও ববনামূদয
আদবেন পাওয়ার পর
অথিববভাদগর পে ৃজদনর
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
ম্মবত
অনুরদণ জনপ্রলান
২) পে ৃজদনর বজও
মন্ত্রণায় ও অথিববভাদগর ৩) বছরবভবিক াংরক্ষদণর
ম্মবত গ্রণ করার পর বজও, লূণয পদের বববরণ
যথাযথ কতৃি পদক্ষর
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অনুদমােন গ্রণ কদর
অবধ্লাখা/লাখা
রকাবর আদেল জাবর
করা য়।

জনপ্রলান
মন্ত্রণায় ও অথি
ববভাদগর ম্মবতর
পর ৪ কাযিবেব

বাদয়াদটকদনাবজ:
দমা: ুরমান আী
কারী বচব
দফান: ৮৮-০২-৯৫৪৫৭৬৯
দমাবা: ০১৮১৯৪২৪৮২৯
ই-দমই: section25@most.gov.bd
বঙ্গবন্ধু ববজ্ঞান ও প্রযুবি
দফদাবলপ ট্রাি:
বোে দবগম

৮ পে স্থায়ীকরণ

উপযুি কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম ১) জনপ্রলান মন্ত্রণায় ও ববনামূদয
আদবেন পাওয়ার পর
অথিববভাদগর পে ৃজদনর
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
ম্মবত
অনুরদণ জনপ্রলান
২) পে ৃজদনর বজও
মন্ত্রণায় ও অথিববভাদগর ৩) বছরবভবিক াংরক্ষদণর
ম্মবত গ্রণ করার পর বজও, লূণয পদের বববরণ
যথাযথ কতৃি পদক্ষর
৪) পে স্থায়ীকরদণর জনয
অনুদমােন গ্রণ কদর
জনপ্রলান মন্ত্রণাদয়র
রকাবর আদেল জাবর
বনধ্িাবরত ফরদম
করা য়।
েির/অবধ্েিদরর প্রস্তাব
৫) পে ৃজদনর রকাবর
আদেল
৬) পে ৃজন পরবতী
ক বছদরর পে
াংরক্ষদণর মঞ্জুবর আদেল
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা

৯ লূনয পদে বনদয়াদগর
ছািপি প্রোন

উপযুি কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম ১) বনধ্িাবরত ফরদম
ববনামূদয
আদবেন পাওয়ার পর
াংস্থার প্রস্তাব
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
২) পে লূণয ওয়ার কারণ
অনুরদণ যথাযথ
৩) বনদয়াগবববধ্
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
গ্রণ কদর রকাবর
অবধ্লাখা/লাখা
আদেল জাবর করা য়।

জনপ্রলান
উপবচব
মন্ত্রণায়,
দফান: ৮৮-০২-৯৫১৫৪৩৩
অথি ববভাগ,
দমাবা: ০১৭১১৯৬৩৩০০
বচব কবমটি ও
ই-দমই: section35@most.gov.bd
মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর
বনউবিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট
অনুদমােন
(প্রদযাজযদক্ষদি) প্রাবির দকািানী বাাংাদেল ববমদটড:
পর ৫ কাযিবেব ুরাইয়া আখতার জাান
উপবচব
অবধ্লাখা-১৯
দফান: ৮৮-০২-৯৫৬৪৬৭২
দমাবা: ০১৫৫২৩৮৯৫৯০
ই-দমই: section19@most.gov.bd
ও
দমাোঃ মঈনু ইাম বততা
উপবচব
অবধ্লাখা-২০
দফান: ৮৮-০২-৯৫৭৪৪১৯
৫ কাযিবেব
দমাবা: ০১৭২৬৯২১৩৩৭
ই-দমই: section20@most.gov.bd

১০ াংস্থাপ্রধ্ান ও েয পদে ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
বনদয়াগ প্রোন
অনুরদণ যথাযথ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
গ্রণ কদর রকাবর
আদেল জাবর করা য়।

১) াংবিষ্ট াংস্থার আইন, ববনামূদয
পে ৃবষ্টর মঞ্জুরীপি
২) অনুদমাবেত অগিাদনাগ্রাম,
পে লূণয ওয়ার কারণ
৩) পূরণকৃ ত বনধ্াবরত
ছক
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা

জনপ্রলান
মন্ত্রণাদয়র বনদয়াগ
আদেল প্রাবির পর
৪ কাযিবেব

১১ গািী ও দমবলনাবরজ
যন্ত্রপাবত
টিওএন্ডইভু িকরণ

উপযুি কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম ১) এনাম কবমটির
ববনামূদয
আদবেন পাওয়ার পর
প্রবতদবেন ও অনুদমাবেত
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
গাবির াংখযা
অনুরদণ যথাযথ
২) টিওএন্ডইদত অন্তভুি ি
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
গাবির াংখযা, বনধ্িাবরত
গ্রণ কদর রকাবর
ছক
আদেল জাবর করা য়। প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা

জনপ্রলান
মন্ত্রণায় ও
অথিববভাদগর
অনুদমােন প্রাবির
পর ১৫ কাযিবেব

১২ ববদেবল ববদলজ্ঞদের
বাাংাদেদল আগমদনর
অনুমবত

উপযুি কতৃি পদক্ষর মাধ্যদম ১) বনধ্িাবরত ছদক াংস্থার ববনামূদয
আদবেন পাওয়ার পর
প্রস্তাব
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
২) ববদলদজ্ঞর পািদপাটিঅনুরদণ যথাযথ
এর ফদটাকবপ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
৩) জীবন বৃিান্ত
গ্রণ কদর রকাবর
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
আদেল জাবর করা য়। অবধ্লাখা/লাখা

৪ কাযিবেব

১৩ আইন ও বববধ্ াংক্রান্ত
কাযিাবী

ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ যথাযথ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
গ্রণ কদর রকাবর
আদেল জাবর করা য়।

াংযুবি বনধ্িাবরত ছদক ববনামূদয
াংস্থার প্রস্তাব
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা

াংবিষ্ট
মন্ত্রণায়/ববভাদগর
মতামত প্রাবির পর
৩ কাযিবেব

১৪ উন্নয়ন প্রকল্পমূ
অনুদমােন

ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ যথাযথ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
গ্রণ কদর রকাবর
আদেল জাবর করা য়।

বডবপবপ/টিবপবপর বনধ্িাবরত ববনামূদয
ছক;
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা/ পবরকল্পনা
কবমলদনর ওদয়বাইট

রকাবর খাদত
উন্নয়ন প্রকল্প
প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকরণ,
অনুদমােন ও
াংদলাধ্ন পিবত
লীিক পবরপি
অনুযায়ী ৭
কাযিবেব/ প্রদযাজয
দক্ষদি ৩ কাযিবেব

১৫ উন্নয়ন প্রকল্পমূদর অথি ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
অবমুবি
অনুরদণ যথাযথ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
গ্রণ কদর রকাবর
আদেল জাবর করা য়।

াংযুবি বনধ্িাবরত ছক; ববনামূদয
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা/ অথি
ববভাদগর ওদয়বাইট

বনউবিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট
দকািানী বাাংাদেল ববমদটড:
লাাোৎ দাদন
ববনয়র কারী প্রধ্ান
দফান: ৮৮-০২-৯৫৬৬৫৭১
ই-দমই: section21@most.gov.bd

বাাংাদেল পরমাণু লবি কবমলন,
বাাংাদেল ববজ্ঞান ও বলল্প
উন্নয়ন প্রকল্পমূদর গদবণা পবরে:
জাবেু ইাম
অথি অবমুবি ও
বযবার বনদেি বলকা ববনয়র কারী প্রধ্ান
দফান: ৮৮-০২-৯৫৬১৭২৬
লীিক পবরপি
ই-দমই: section14@most.gov.bd
অনুযায়ী ৭
কাযিবেব/ প্রদযাজয
দক্ষদি পবরকল্পনা
কবমলন ও অথি
ববভাদগর ম্মবত
প্রাবির পর ৩
কাযিবেব

নযালনা ইনবিটিউট অব
বাদয়াদটকদনাবজ, জাতীয় ববজ্ঞান
ও প্রযুবি জােুঘর, বঙ্গবন্ধু দলখ
মুবজবুর রমান নদভাবথদয়টার,
বাাংাদেল ওলাদনাগ্রাবফক বরাচি

১৬ াংদলাবধ্ত প্রকল্প
অনুদমােন

বডবপইব ভা অনুষ্ঠান,
বডবপইব ভার
কাযিবববরণী জারী এবাং
পুনগিঠিত আরবডবপবপ
প্রাবি ও যথাযথ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
াদপদক্ষ রকাবর আদেল
জাবর করা য়।

আরবডবপবপ/আরটিবপবপ
ববনামূদয
বনধ্িাবরত ছক;
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা/ পবরকল্পনা
কবমলদনর ওদয়বাইট

বডবপইব ভা
অনুষ্ঠান:
প্রস্তাব প্রাবির পর
১০ কাযিবেব;
বডবপইব ভার
কাযিবববরণী জারী:
ভা অনুষ্ঠাদনর পর
৩ কাযিবেব;
অনুদমােন: পুনগিঠিত
আরবডবপবপ প্রাবি
ও যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন াদপদক্ষ
৩ কাযিবেব

ইনবিটিউট:
মমাোঃ মাকসুদ আলম
ববনয়র কারী প্রধ্ান
দফান: ৮৮-০২-৯৫৪০৮৪০
ই-দমই: section16@most.gov.bd

১৭ প্রকল্প পবরচাক বনদয়াগ ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ যথাযথ
কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
গ্রণ কদর রকাবর
আদেল জাবর করা য়।

১৮ ববজ্ঞানদবী াংস্থা/
ববজ্ঞানবভবিক দপলাজীবী
াংগঠন/ প্রবতষ্ঠান/ ববজ্ঞান
িাদব অনুোন প্রোন

প্রকল্প পবরচাক বনদয়াদগর ববনামূদয
জনয জীবন বৃিাদন্তর
বনধ্িাবরত ছক;
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা/ পবরকল্পনা
কবমলদনর ওদয়বাইট

ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র
১) বচব বরাবর
ববনামূদয
ওদয়বাইট, দনাটি
আদবেনপি
দবাডি ও পবিকার
২) নীবতমাা ও বনধ্িাবরত
মাধ্যদম প্রকাল; কবমটি
ফরম
কতৃি ক আদবেনপি
প্রাবিস্থান: ওদয়বাইট;
যাচাই-বাছাই;
অবধ্লাখা/লাখা-১২, ভবন
াংগঠন/প্রবতষ্ঠান বনবিাচন, নাং ৬, ১০ম তা,
ওদয়বাইদট প্রকাল ও
বাাংাদেল বচবায়, ঢাকা
অনুোন প্রোন

রকাবর খাদত
উন্নয়ন প্রকল্প
প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকরণ,
অনুদমােন ও
াংদলাধ্ন পিবত
লীিক পবরপি
অনুযায়ী প্রকল্প
পবরচাক বনদয়াগ
কবমটির ুপাবরল
যথাযথ কতৃি পক্ষ
কতৃি ক অনুদমােদনর
পর ৩ কাযিবেব
এদকএম তাদরক
ক
আনুষ্ঠাবনকতার পর উপবচব বচব
দফান: +৮৮-০২-৯৫৫৯৯৩১
৫ কাযিবেব
ই-দমই:section12@most.gov.bd

১৯ দবরকাবর মাধ্যবমক ও ববজ্ঞবি মন্ত্রণাদয়র
উচ্চমাধ্যবমক বলক্ষা
ওদয়বাইট, দনাটি
প্রবতষ্ঠাদন অনুোন প্রোন দবাডি ও পবিকার
মাধ্যদম প্রকাল; কবমটি
কতৃি ক আদবেনপি
যাচাই-বাছাই;
প্রবতষ্ঠান/ববজ্ঞান িাব
বনবিাচন, ওদয়বাইদট
প্রকাল ও অনুোন প্রোন

১) বচব বরাবর
ববনামূদয
আদবেনপি
২) নীবতমাা ও বনধ্িাবরত
ফরম
প্রাবিস্থান: ওদয়বাইট;
অবধ্লাখা/লাখা-১২, ভবন
নাং ৬, ১০ম তা,
বাাংাদেল বচবায়, ঢাকা

ক
বোে দবগম
আনুষ্ঠাবনকতার পর উপবচব
৫ কাযিবেব
দফান: ৮৮-০২-৯৫১৫৪৩৩
দমাবা: ০১৭১১৯৬৩৩০০
ই-দমই: section35@most.gov.bd

২০ মন্ত্রণাদয়র আওতাধ্ীন
ববেযমান বববধ্/ববধ্ান
াংস্থামু ও অনযানয
অনুরদণ যথাযথ
মন্ত্রণায়/ববভাদগর (প্রদযাজয কতৃি পদক্ষর অনুদমােন
দক্ষদি)
গ্রণ কদর রকাবর
কমিকতি া/কমিচাবরদের
আদেল জাবর করা য়।
ববদেবলক
প্রবলক্ষণ/ভা/দবমনার/
ওয়াকি লদপ মদনানয়ন ও
বজ.ও জাবর

১) বচব বরাবর
ববনামূদয
আদবেনপি
২) আমন্ত্রণপি, আবথিক
াংস্থান, প্রাথীর দযাগযতা
যাচাই, াংস্থার দক্ষদি াংস্থা
প্রধ্াদনর ুপাবরল
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধ্লাখা/লাখা

৫ কাযিবেব

দমাোঃ মুবউদ্দীন খান

উপবচব
দফান: ৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৭
দমাবা: ০১৭১১৩৯৩৩৬৮
ই-দমই:
section13@most.gov.bd

২.৩) অবযন্তযীণ সেফা:
ক্রভ

সেফায নাভ

সেফা প্রদান
দ্ধতি

প্রজয়ােনীয় কাগেত্র
এফং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সেফায ভূরয
এফং
তযজাধ
দ্ধতি
(৫)

সেফা প্রদাজনয
েভয়েীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভট কিটা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয ও
ইজভইর)

(৬)

(৭)

১

ছু টি প্রোন

২

কযাণ াংক্রান্ত দবা

৩

দগদজদটড/ননদগদজদটড কমিচাবরর
দপনলন াংক্রান্ত

আদবেন প্রাবির
পর ববেযমান
বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।
আদবেন প্রাবির
পর ববেযমান
বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।
আদবেন প্রাবির
পর ববেযমান
বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর

াংযুবি বনধ্িাবরত
ফরম/ছদক আদবেন
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-১

ববনামূদয

৭ কাযিবেব

াংযুবি বনধ্িাবরত
ফরম/ছদক আদবেন
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-২৩

ববনামূদয

৭ কাযিবেব

াংযুবি বনধ্িাবরত
ফরম/ছদক আদবেন
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-২৩

ববনামূদয

৫ কাযিবেব

কাজী নজরু ইাম,

উপবচব
দফান: +৮৮-০২-৯৫৪০১৭৬
দমাবা: ০১৭১৩৪৭৭৫৪০
ই-দমই: section1@most.gov.bd

দমাোঃ বরাজু ইাম
বাব রক্ষন কমিকতি া
দফান: ৮৮-০২-৯৫৬৫৫৯৭
ই-দমই:
section23@most.gov.bd

৪

মন্ত্রণাদয়র বববভন্ন
অবফ-রঞ্জাম,
আবাবপি,
াংবােপি ও
ামবয়কী ইতযাবে
রবরা

৫

মন্ত্রণাদয়র
কমিকতি া/কমিচারীদের
বচবাদয় প্রদবদলর
জনয প্রদবলপি প্রোন

অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।
আদবেন প্রাবির
পর ববেযমান
বববধ্/ববধ্ান
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।
আদবেন
পাওয়ার পর
বচবায় প্রদবল
নীবতমাা-২০১৪
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর পা ইুয
করা য়।

াংযুবি বনধ্িাবরত
ফরম/ছদক আদবেন
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-৪

ববনামূদয

মজুে থাকা
াদপদক্ষ
৩ কাযিবেব

১) স্থায়ী াে
ক) যথাযথ কতৃি পদক্ষর প্রস্তাব
খ) দযাগোনপদির পৃষ্ঠাঙ্কন
কবপ
গ) ১ কবপ পাদপাটি াইদজর
রবঙন ছবব (াো
বযাকগ্রাউন্ড)
২) অস্থায়ী াে
ক) বনধ্িাবরত ফরদম আদবেন
খ) বযবি/প্রবতষ্ঠাদনর
অনুদরাধ্পি
গ) ১ কবপ পাদপাটি াইদজর

ববনামূদয

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়
কতৃি ক ম্মবত
পাওয়ার পর ৩
কাযিবেব

দমাোঃ আব্দু াাম
কারী বচব
দফানোঃ +৮৮-০২-৯৫১১০৫৩
ই-দমই: section4@most.gov.bd

৬

৭

৮

রবঙন ছবব
কমিকতি াদের
আদবেন প্রাবির াংযুবি বনধ্িাবরত
আবাবক ও োিবরক পর ববেযমান
ফরম/ছদক আদবেন
দটবদফান াংদযাগ ও বববধ্/ববধ্ান
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-৪
বব পবরদলাধ্
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।
মন্ত্রণাদয়র
আদবেন প্রাবির াংযুবি বনধ্িাবরত
কমিচারীদের জনয
পর ববেযমান
ফরম/ছদক আদবেন
বাা বরাদ্দ াংক্রান্ত বববধ্/ববধ্ান
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-৪
অনুরদণ
যথাযথ
কতৃি পদক্ষর
অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।
মন্ত্রণাদয়র
ববেযমান
১) আদবেনপি
কমিকতি া/কমিচাবরদের
বববধ্/ববধ্ান
২) আমন্ত্রণপি, আবথিক
দেদল/ববদেদল
অনুরদণ
াংস্থান, প্রাথীর দযাগযতা
প্রবলক্ষণ/ভা/
যথাযথ
যাচাই
দবমনার/ ওয়াকি লদপ
কতৃি পদক্ষর
৩) াংস্থার দক্ষদি াংস্থা

ববনামূদয

বব প্রাবির ২
মা পরপর
পবরদলাধ্ করা
য়

ববনামূদয

বাা খাব ও
কবমটির
ুপাবরদলর পর
৩ কাযিবেব

ববনামূদয

মাননীয়
প্রধ্ানমন্ত্রীর
অনুদমােদনর
(প্রদযাজযদক্ষদি)
ময়কা বাদে ৫

দমাোঃ মুবউদ্দীন খান

উপবচব
দফান: ৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৭
দমাবা: ০১৭১১৩৯৩৩৬৮
ই-দমই:

মদনানয়ন ও বজ.ও
জাবর

অনুদমােন গ্রণ
কদর রকাবর
আদেল জাবর
করা য়।

প্রধ্াদনর ুপাবরল
প্রাবিস্থান: অবধ্লাখা/লাখা-১৩

কাযিবেব

৩. আওিাধীন অতধদিয/দিয/েংস্থায তেটিজেনে চার্টায:
(১) বাাংাদেল পরমাণু লবি কবমলন
(২) বাাংাদেল ববজ্ঞান ও বলল্প গদবণা পবরে
(৩) বাাংাদেল পরমাণু লবি বনয়ন্ত্রণ কতৃি পক্ষ
(৪) জাতীয় ববজ্ঞান ও প্রযুবি জােুঘর
(৫) বাাংাদেল নযালনা াদয়বন্টবফক এন্ড দটকবনকযা ডকুদমদন্টলন দন্টার
(৬) বঙ্গবন্ধু দলখ মুবজবুর রমান নদভাবথদয়টার
(৭) নযালনা ইনবিটিউট অব বাদয়াদটকদনাবজ
(৮) বাাংাদেল ওলাদনাগ্রাবফক বরচাি ইনবিটিউট
(৯) বঙ্গবন্ধু ববজ্ঞান ও প্রযুবি দফদাবলপ ট্রাি
(১০) বনউবিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট দকািানী বাাংাদেল ববমদটড

৪. আনায (সেফাগ্রহীিায) কাজে আভাজদয প্রিযাা:
ক্রবমক
প্রবতশ্রুত/কাবঙক্ষত দবা প্রাবির দক্ষয করণীয়
১
স্বয়াংিূণি আদবেন জমা প্রোন
২
যথাযথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বফ পবরদলাধ্ করা
৩
প্রদযাজয দক্ষদি দমাবাই দমদজ/ই-দমইদর বনদেি লনা
অনুরণ করা
৪
াক্ষাদতর জনয ধ্াযি তাবরদখ বনধ্িাবরত মদয়র পূদবিই
উপবস্থত থাকা

section13@most.gov.bd

৫

অনাবলযক দফান/ তেববর না করা

তফ.দ্র. দয ক কারদণ াধ্ারণত দকান আদবেনপি বাবত য় বকাংবা দবা প্রোন ম্ভব না য় দব কারণমূ ববদিণপূবিক যথাযথভাদব
ফরম/ছক পূরণ করদত দব। এদক্ষদি বকছু বকছু ববয় ক প্রবতষ্ঠাদনর জনয একই রকম দত পাদর এবাং বকছু ববয় আাো দত পাদর।
৫. অতবজমাগ ফযফস্থানা দ্ধতি (GRS):
দবা প্রাবিদত অন্তুষ্ট দ োবয়ত্বপ্রাি কমিকতি ার দঙ্গ দযাগাদযাগ করুন। তার কাছ দথদক মাধ্ান পাওয়া না দগদ বনদনাি পিবতদত দযাগাদযাগ কদর
আপনার মযা অববত করুন।
ক্রতভ
কখন সমাগাজমাগ কযজফন
কায েজে সমাগাজমাগ কযজফন
সমাগাজমাজগয ঠিকানা
তনষ্পতিয
ক
েভয়েীভা
১ োবয়ত্বপ্রাি কমিকতি া মাধ্ান বেদত বযথি দ

অবভদযাগ বনষ্পবি কমিকতি া
নাম ও পেবব: মমাহাম্মদ আকবর হুসাইন
অবতবরি বচব
ওদয়ব দপাটিা: www.grs.gov.bd

ভবন নাং ৬, ১০ম তা, বাাংাদেল
বচবায়, ঢাকা
দফান: ৮৮-০২-৯৫১৪৫১৪

বতন মা

দমাবা: ০১৭১১১৯৩৯৯০
ই-দমই: addsecy2@most.gov.bd

ওদয়ব: www.most.gov.bd
২ অবভদযাগ বনষ্পবি কমিকতি া বনবেি ষ্ট মদয় মাধ্ান আবপ কমিকতি া
বেদত বযথি দ
নাম ও পেবব: দতৌবো বুবু,
অবতবরি বচব

ভবন নাং ৬, ১০ম তা, বাাংাদেল
বচবায়, ঢাকা
দফান: ৮৮-০২-৯৫১৪১৪১

এক মা

দমাবা: ০১৭১০৯২১৪২৩

ই-দমই: addsecadmin@most.gov.bd
ওদয়ব: www.most.gov.bd
৩ আবপ কমিকতি া বনবেি ষ্ট মদয় মাধ্ান বেদত বযথি মবন্ত্রপবরে ববভাদগর অবভদযাগ
দ
বযবস্থাপনা দ

অবভদযাগ গ্রণ দকন্দ্র
৫ নাং দগইট, বাাংাদেল বচবায়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

বতন মা

